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Es soli garnicfjt geleugnet werden, dass auclj beute

mancbe Punkte des Freud'scbcn Arbeitsgebietes

teils unaufgekldrt, teils nocb nicbt geniigend gsi-

cbert restieren und dass es einer gewaltigen Arbeit

nicbt nur einer Generation bedurfen wird, urn die

Lebre ibrem vollen Ausbau zuznfiibren.

Hitscbmann: Freud's Neurosenlebre.
Einleitung str. 6.

I. Wstp.

Nie przypuszcza zapewne lekarz wiedeski Dr. Józef

Breuer, który wiatach 1880-82 leczy ciekawy wypadek

cikiej liisteryi i poczyni wówczas rozmaite doniose spostrzeenia,

e myli jego stan si punktem wyjcia zupenie nowej i coraz to

szersze krgi zataczajcej dziedziny badania tzw.: psychoanality-
cznego. Zauway on wówczas ciekawy fakt, e poszczególne

symptomaty histeryczne, które dolegay badanej przez niego cho-

rej, ustpoway z u p e n i e, o ile udawao si obudzi w cho-

rej wspomnienie poprzedzajcych owe urazy przey i wznowi
towarzyszce im afekta w caej ich intenzywnoci. (Cfr. opis tego

wypadku u Breuera i Freuda: „Studi&n iiber Hysterie" Leip-

zig-Deuticke 1895. oraz u Freuda: „O psychoanalizie" str. 2.

sqq.). Kolega zawodowy Breuera, obecnie profesor neurologii na

Uniw. wiedeskim Dr. Zygmunt Freud, 1

)
czowiek o wprost

genialnej intuicyi psychologicznej, potrafi nada tym pomysom
tak obszern podstaw, e niema dzi obszaru myli ludzkiej,

niema zagadnienia, o któreby kierunek psychoanalityczny potr-

ca nie rozpoczyna. Jeliby chodzio o miar zainteresowania

si tym kierunkiem to wystarczy zauway, e jedno z pism

„oficyalnych" wymienia okoo 200 tytuów dzie, wydanych do

roku 1911, dotyczcych nastpujcych dziaów: psychologii czys-

tej oraz seksualnej, dziecicej, snu i ycia codziennego, pedago-

giki, charakteryologii, biografiki, estetyki, mitologii, psychologii,

religii, mowy, ps. socyalnej oraz kryminalnej. 2
) Doda do tego na-

Uwagi

historyczne.

') Urodzi si 6. maja 1856. we Freiberg (Morawy). Ucze sawnego
Charcota w Paryu 1885-1886.

Ó Pamita naley, e waciwe zajcie si psychoanaliz datuje si
dopiero od lat kilku. Kierunek ten przechodzi bowiem, jak to zaznaczy

Dr. S. Ferenczi, trzy okresy: heroiczny, kiedy Freud tworzy sam jeden
swoje dziea; wojowniczy, kiedy zwolennicy pocztkowo wiedescy, pó-
niej zurychscy zaczynaj kruszy kopie o myli Freuda, wreszcie trzeci, or-

ganizacyjny, trwajcy mniej wicej od roku 1910, który zaznacza si boga-
tym plonem literackim — cfr. Jahrb. 1910. (II. Halfte) str. 741.
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ley sekcye psychoanalityczne zaoone we Wiedniu, Zurychu,
Berlinie, Nowym Jorku i Monachium oraz Zwizek centralny
dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Cay szereg pism, specyalnie
psychoanalizie oddanych, liczy dzi szerokie rzesze czytelników
i zwolenników. Nale do nich : „Jabrbucb fur psycljoanalytiscl)e
u. psyc\)opat)o\ogisd)e Forscjungen “ (od roku 1909.), „Zentral-
blatt fur Psycboanalyse (od roku 1910.), „Imago" (od roku 1912.)
oraz „ Internationale Zeitscfyrift fur drztlicfje Psycboanalyse “ (od
(od roku 1913). 1

) Twórca kierunku prof. Z. F r e u d wydaje po-
nadto „Scbriften zur angewandten Seelenkunde"

,
które wychodz

tomami w nieokrelonych terminach (do roku 1912. wyszo to-
mów 13) i traktuj o rozmaitych zagadnieniach z punktu widze-
nia psychoanalitycznego. Omawia si tam np. „kompleks Edypa“
(Jones. Das Problem des Hamlet und der Ódipus-Komplex)

J
po-

danie o -Lohengrinie (Otto Rank: „ Die Lobengrinsage") i inne.
Ze psychoanaliza roci sobie do energicznie pretensye

do zagadnie pedagogicznych dowodz tego uwagi, za-
warte w artykule Dra Ranka i Sachsa pt. „Entwicklung und An-
sprucbe der Psycboanalyse “ (Imago, 1913. Werbebeft); Pfarrer

i. Oskar P f i s t e r
: „Anwendungen der Psycboanalyse in der

raedagogik und Seelensorge" (Imago, 1912.) oraz tego autora
wieo wydana ksika pt. „ Die psycbanalytiscbe Metbode “

(J.mcknaidt
, Leipzig, Berlin 1913.), poprzedzona sowem wst-

pneni Dra Freuda, gdzie autor, fanatyczny freudysta, podaje take
wyniki swoich bada psychoanalitycznych z zakresu pedagogii
i praktyki kapaskiej. W teje ksice zapozna si te mona
ze szczegóami historycznymi, dotyczcymi rozwoju ruchu psy-
choanalitycznego we wszystkich dziedzinach i przejawach (str. 1-17).

Zadanie, jakie sobie w niniejszej pracy posta-
wiem, jest: krytyczne zbadanie zaoe kierunku
psychoanalitycznego, majcego, jak chc jego zwo-
lennicy, znaczenie nietylko teoretyczne dla filozofii,

. Ko . 4

a e Praktyczne dla lecznictwa oraz — co mnie ró-

rnku iQin
Czo

.

0 fr ch°dzi — dla wychowania. Mniej wicej od
wkracza bowiem psychoanaliza oficyalnie z zakresu

c
• .

et ycznych (jak pocztkowo bya) do dziedziny peda-go^n stosowanej, zyskujc amy organów „Monatsbefte fur Pae-

w ^buIreform u we Wiedniu oraz „Berner Seminarblatter“

f • 1 /A
c1 ^ 1, Wstpienie to nie obyo si bez energicznego pro-testu -), wyraonego m. i. w artykule W. Sterna pt. „ Die An-

Psycboanalyse auf Kindbeit und Jugend“, a po-
nieszc/. Jiiego w „Zeitscbrift fur angewandte Psychologie u. psy-

KUwfcA £u n
ZOll

c,
dlatego, gdy redaktor oficyalnego pisma „Zentrbl. f.

T-'ie <

1
' T

1, ^tekel „hat sie zu seinem personlichen Organe erhoben“.
1 o'.v wa komunikat Zarzdu gównego do filii organizacyjnych.

j&Mwestya stosowalnoci psychoanalizy w pedagogice wywoaa zre-

a ^,1

.

,ap
l

er°w wród pedagogów i uczonych, przejawiajc si w roz-

.r&a^eniach - Por- w tym wzgldzie np. Zeitschrift f. pad. Psych,
u. exp. i aed. Marz 1914 str 202

J
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cfyologisdje 3amme ,forsci)ung“ (Leipzig — Barth .— 1913) str.

71 — 102. W pracy tej odmawia si zakusom psychoanalityków
wszelkiego prawa do mieszania si w sprawy pedagogiczne
i wskazuje si im jedyn dla nich odpowiedni dziedzin: neu-
r o p a t o 1 o g i .

Poniewa badania moje, dotyczce zjawiska samobójstwa
wród naszej modziey szkolnej, zapoznay mnie ju byy da-
wno z pedagogicznemi zapatrywaniami psychoanalityków a zajcia
fachowe zetkny z ich koncepcy psychologiczn, przeto miaem
przed sob dwie drogi, prowadzce do rozstrzygnicia interesu-

jcej mnie kwestyi
: .Czy i o ile psychoanaliza moe mie jakie

znaczenie dla pedagogii". Mogem rozpatrywa ich wnioski z pun-
ktu widzenia postulatów pedagogii albo te rozwaa ich zao-
enia psychologiczne w ramach obecnego stanu wiedzy, o psy-
chologii '). Wybraem drug ewentualno jako bardziej za-
sadnicz tembardziej, e o ile nie zna u nas dotd wpywu
myli na kierunek pedagogiczny o tyle coraz wyraniej zaznacza
si zainteresowanie si psychoanaliz w psychologii. Praca obe-
cna nie wycza jednak mojej uwagi dla kwestyi pierwszej

;
jej

te powic jedn z moich rozpraw najbliszych.
Doda wreszcie musz, e naleyte zrozumienie niniejszych

wywodów zakada, ogóln przynajmniej, znajomo zasadniczych
myli psychoanalizy J

). Zaczerpn j mona z odczytów Freuda:
„O psychoanalizie" Lwów — Altenberg 191 1.; w popularnej roz-

prawie Drajekelsa

:

Szkic psychoanalizy Freuda (Polskie Tow.
Nakadowe — Lwów — 1912.) (uywajcej niestety terminów
bardzo niecisych i wieloznacznych) oraz w gruntownej pracy
Dra Hitschmanna: Freuds Neuvosenlelre (Deuticke, Leipzig,

Wien 1913. Zweite Auflcige). Przyda si ponadto mog dziea,
cytowane w doczonym spisie literatury, a przerobione przeze-
mnie do pracy niniejszej, te zwaszcza, które s opatrzone gwiazdk.

') Wzmoone zajcie si psychologi Herbarta z jednej strony (cfr.

prac Ziehena podan w spisie) a wyniki bada szkoy getyngskiej (G. E.

Muller) oraz zurychskiej (C. G. Jung) z drugiej, stanowi pewne przejcie
i zwizek z badaniami psychoanalityków.

3
) Gdyby chodzio o ogólny tok metody psychoanalitycznej to okre-

liby j mona jako „wydobywanie" kompleksów psychicznych (bolesnych
i nieprzyjemnych) drog swobodnego kojarzenia i wiadomem ich opano-
wywaniu i to tak w stanach normalnych — kiedy si t metod co tuma-
czy jak i stanach patologicznych — kiedy si ni co leczy.

Metodzie tej, majcej zreszt teoretycznych poprzedników w teoryi

katartycznej Hippokratesa, Wernickego „Sejunktionstheorie" oraz sposobie
leczenia Janeta zarzucali i zarzucaj lekarze i psychologowie bdy: stoso-

wania faszywej indukcyi (A. Kronfeld); petitio principii (Isserlin); poddano j
ostrej krytyce na Zjedzie w Budapeszcie (Sommer, Cramer, Weygand),
wykazywano jej niedostatki na Zjazdach w Warszawie i Krakowie a na ostat-

nim zjedzie psychiatrów we Wrocawiu potpili j: Kraepelin, Liepmann
oraz Stransky. Inna jest rzecz, czy Wizel ma racy twierdzc, e „jak do-
td nauka oficyalna odwraca si od freudyzmu z pogard". (W. Zaburzenia
pciowe pochod, psych. Warszawa — Wende 1914.); gdy z drugiej
strony nie brak jej iicznych i fanatycznych zwolenników.
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O ile ustala zechcemy zasadnicze pojcia psy-
choanalizy i rozpatrywa jej stosunek do jakiejkolwiek

dziedziny badania (np. medycyny, pedagogiki, fol-

kloru itp.) musimy mie zawsze na wzgldzie jej

sposób powstawania
;
pamita musimy, e jest ona

pod wzgldem swej genezy raczej przepisem lekarskim ni kon-
sekwentnie obmylanym i naleycie umotywowanym systematem
psychologicznym '). Stanowi zarazem ciekawy przykad odwrot-
nej ni zazwyczaj drogi genetycznej, gdzie do pewnego sposobu
badania zjawisk psychicznych, pocztkowo nawet natury w y-
cznie patologicznej, do pewnej „m e t o d y“ dorobiono
„tre", ogarniajc pocztkowo indywidualne fakty psychiczne
w stanach normalnych a rozszerzajc si w miar rozwoju nauki
na rozliczne przejawy ycia umysowego zbiorowoci ludzkiej.

Jest wic moliwym, teoretycznie rzecz biorc, wypadek, e na-
wet po odrzuceniu niektórych postulatów psychologicznych sama
metoda, o ile jest trafn i odpowiedni, zostanie nienaruszon
i w skutkach swoich leczniczych zbawienn. (Rozstrzygnicie tej

kwestyi naley do dowiadczenia lekarskiego). Niemniej jasn
jest rzecz, e ewentualne odrzucenie uroszcze psychoanalityków
do „alleinseligmcicbende" psychologii moe nie umniejsza pe-
wnych zasug, wynikajcych ze stosowalnoci tej metody np.wpe-
dagogice, charakteryologii i badaniach nad psychik zbiorow.

Zaznaczy jednak naley, e dokadne zapoznanie si z kwe-
styarni psychoanalitycznemu a bardziej jeszcze — krytyczne wo-
bec nich stanowisko — utrudnione jest niezmiernie dwoma oko-
licznociami. Po pierwsze: wyodrbnienie jakiegokolwiek pro-
blematu centralnego z zakresu impulsywnej i yciem ttnicej
psychoanalitycznej koncepcyi Freuda jest rzecz o wiele trudniej-
sz ni wydzielenie z caoci przey psychicznych poszczegól-
nycli jego elementów; trudniejsz tembardziej, e w systemacie
napotyka si raczej na obrazowe zwroty i (czsto nawet szcz-
liwe) poetyckie przenonie ni na cise i jednoznaczne pojcia.
Po drugie: nie podobna ustali w niektórych zagadnieniach
autentycznego ich znaczenia dla systemu wobec napotykanej
czstokro sprzecznoci midzy zapatrywaniami Freuda a jego
uczniów i sympatyków -).

Trudnoci

wyszukania

terenu.

„Er (Kronfeld) will die Psychologie der Freud’schen’) cfr. Bleuler:
Schule skizzieren und vergisst, das es eine solche nicht gibt“. Z. f. ang!
Psych. 1912. str. 488.

") klyby chodzio o dowody wystarczy np. zestawi zapatrywania
psychoanalityków odnonie do kwestyi wiadomoci. Breuer, który pierwszy
da impuls do bada psychoanal., uwaa wiadomo jako pewn intenzy-
wnosc przedstawie mówic: „sie (sc. Vorstellungen) bleiben unbewusst nur
beigeringer Intensitat". Freud uwaa j jako pewien zmys spostrzegawczy,
t Lluiler rozpatruje wiad. pod ktem widzenia kompleksów i dopatruje
su; Mlhy wiadomoci w przynalenoci pewnego zjawiska do kompleksu

wego (Ich — KompIex — K’sobno). — To samo powiedzie mona
wektach. — Niezgodnoci te prowadz nawet do wyranego odszczepie-
°y Przykaza Freuda, które zapocztkowane zostao przez zdolnego

u< z™ Freuda Dra A. Adlera a wyraa si zastpieniem mechanizmu wypierania
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Nie moe jednakowo ten stan faktyczny usu-

n potrzeby krytycznego zdania sobie sprawy

z caej — fanatycznej dzi gdzieniegdzie wchanianej
— epidemii psychoanalitycznej. Winni temu po cz-
ci i sami zwolennicy kierunku. Jeeli bowiem kto-

kolwiek odwaa si podj krytyczn analiz, po to chociaby,

aby wnikn gbiej w tre zagadnie, narazi si zaraz moe
na zarzut ze strony freudystów, e ten ,.opór“ jego przeciw uzna-

niu i przyjciu ewangelii psychoanalitycznej, ubrany w ncce
zreszt szaty argumentów, pochodzi waciwie z wypartych po-

pdów seksualnych; jest tylko zamaskowanym symbolem tych

uczu przykrych, które si pleni w obszarach niewiadomoci.
Psychoanaliza, powiada Freud „musi u niego (tzn. u czowieka

normalnego) taki sam opór wywoa, jak u chorego, a nic at-

wiejszego jak to, e ten opór przyobleka si w szaty intellektu

alne i posuguje argumentami podobnymi do tych, które u na-

szych chorych odpieramy za pomoc naszej zasady psychoana-

litycznej". (O psychoanalizie str. 46., 47.). Takie samo przeko-

nanie o wartoci wszelkiej krytyki posiada take lekarz pe-

szteski Dr. Ferenczi a gorcy polski zwolennik freudyzmu

Dr. Jekels mówi z przeksem o argumentacyach „pozornie lo-

gicznych", dodajc od siebie nastpujc uwag: „Nas, zwolenników

psychoanalizy, to traktowanie rzeczy nie zadziwia. Obserwujemy
je bowiem niemal codziennie na pacyentach naszych". (Szkic

psychoanalizy str. 2.).

I dziwna rzecz, e „opory" te — o ile istniay i wyraay
si w niedowierzaniu — zamiast po przeczytaniu takiego „od-

krycia" zanikn — wystpuj wanie teraz z moc
i wyrazistoci na jaw i zmuszaj do krytycznej rozwagi. Wi-

dzi si bowiem na tym „argumencie" jak niecisemi pojciami

operuj freudyci, skoro sowo „opór" stosuj raz do luk koja-

rzeniowych (przy badaniu kompleksów Junga); innym razem ozna-

czaj niem fakt, e jednostka neuropatyczna odrzuca pewne treci,

nasuwajce si jej podczas badania psychoanalitycznego; wtym
za wypadku identyfikuj krytycyzm z rzekomym „oporem" czy

te „odraz" do objawienia psychoanalitycznego. Musi si przeto

zrodzi podejrzenie, czy te i inne pojcia, na których oparto

cay misterny systemat psychologiczny, nie wykazuj niecisoci

lub sprzecznoci J
).

freudowskiego: psychicznymi popdami kompensacyjnymi. Maj one swoje

ródo w uczuciu przykrem, towarzyszcem wiadomoci organicznej ni-

szoci (Minderwertigkeit) a polegaj na: a) wyrównywaniu tych braków (Si-

cherungstendenzen) b) ataku przeciwnym (mannlicher Protest), (cfr. Adler:

Studie iiber Minderwertigkeit von Organem Urban & Schwarzenberg 1 907.;

Gaston Rosenstein: Die Theorien der Organminderwertigkeit <£ c. Jahrbuch

1910. 398-408). Szwajcarski zwolennik freudyzmu C. G. Jung z Zurychu jest

zdania, e w przyszoci naley uwzgldnia oba kierunki, gdy s one

wypywem dwu typów psychologicznych swoich twórców, (por. artyku Junga

w Archives de Psychologie). XIII. 52.

') Psychoanalitycy posuguj si wprawdzie — o ile si im wykazuje

sprzecznoci — argumentem, e wywody ich potwierdzane s przez do-

Konieczno
krytyki oraz
ustalenie

problema-
tów.
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O ileby si miao — dla celów krytycznych — sprowadzi
cay zawiy splot problematów psychoanalizy do pewnych kwes-
tyj wytycznych — to dayby si one — zdaniem mojem —uj w trzy centralne zagadnienia.

1. Kwestya psychicznego procesu tumienia wzgl. wy-
pierania— a wic czego w rodzaju funkcyi psychicznej,
cho, co prawda, bez odróniania czynnoci od wytworu '). Pro-
blem tumienia fizycznego wany jest równie — nie naley
jednak do zagadnie psychologii freudowskiej.

2. Kwestya treci-) tej funkcyi (nazywanej bardzo czsto
niecile przedmiotem

2

), któr ma by w ostatecznej for-
mie afekt.

3. Trzeci wreszcie kwesty byby wynik, efekt tej czyn-
noci tzw. dziedzina niewiadomoci. Jest to dziedzina,
która tylko porednio powstaje przez tumienie, gdy tu-
mienie dotyczy bezpored nio afektów*). Sfera ta jest psy-
chiczna co wicej jest jedynie i waciwie psychiczna.
Nie moe si jednak nigdy uwiadomi, przynajmniej nie w tej
formie, w jakiej si tam, w niewiadomoci, znajduje.

Okrelenia

dotychcza-

sowe.

II. Problemat tumienia.

Nie mogc — z powodu szczupych ram roz-
prawy omówi wyczerpujco wszystkich trzech
pioblematów zajm si zagadnieniem pierw-
szem, zostawiajc sobie dwa inne na amy pisma
fachowego. Czynno tumienia, Vevdvdngung“ -

Frpiifipim
y'
au'sze w Freuda — znan bya ju przed

nih t nie J ^ ^ np ' H e 1 1 p a c h przypisywa jej olbrzy-
mi :

u procesach histerycznych (cytowane u Schultza:

niT mbmwTn

6

-

Ze 'tsc
P
r

\
f\ an9- Psych- 1909.) a i K r a e p e 1 i n

c c jej i acyl, twierdzc, e „die Verdrangung von Er-

cho nie

nem d.'
17 hf)wif»m ^ .

a e 1 to powiadczenie" bior w znaczeniu podwój-

fl ii-iei -i wi(>p i« - •

/llaC
|

Z r

i°-

n0: dowiadczenie w stosunku do jednostki ba-

-iirditvk'i -i ^n, :
St jl

!f
0
?
r0b,°“ mylowo. I wtedy Innem jest ono dla psycho-

nf teg0
’
Erynie jest przekonanym do tego kierunku,

i jj. 0
!,

' n o nK:A
Je to sowo na takie dowiadczenie, które jest uniezale-

nonicn vvvwodu
™wna

!V
a “ badacza. To za dowiadczenie nie zawsze

Kronfeld '1 tut rit \
Psychoanalizy. (Por. zreszt w tym wzgldzie wywody

i

‘

. 1
j ,

p* Charakterystyczna rzecz, e wanie uczniowie Bleulera wy-
kazcdt u swoich pracach, i wszelkie wyniki dowiadcze ocenia mona obje-

uwzgldnieniu indywidualnych cech eksperymentatora,
(ctr. Pfeniunger i Aptekmanówna Jahrb. 1911.).

forach “
P
Knikó

w
'l9

*

zgldzi e P^c Twardowskiego „O czynnociach i wy-

8 . \ P ( r* Prace 1 wardowskiego oraz rozpraw Adama Stógbauera: „O
wyobraeinach Ogólnych" Lwów 1910. str. 9. Sqq.M t0 dotyczy nie tyle „rozprowadzania" afektu, ile raczej

f ‘ Jeg0
.

enei'g>* (libido u Junga), która stale jest do dyspozycyi
n,r lozmaite, czasami i faszywe, tory. (ctr. Bleuler op. c t. 697).



rinnerungsbildern durcb Gemiitsbewegungen tatsacfylid) stattfinden

kann"

.

Freud przyjmuje j na podstawie oporów psychicz-
nych i przypisuje jej rol pierwszorzdn. Uzalenia bowiem
od stumienia popdów (libido) ')

nietylko neurozy jak: trwog
histeryczn (pavor nocturnus), sny trwone (Angsttraiime) oraz

rozmaite symptomaty histeryczne ale take i psychozy. Np.

symptomaty objawów ..dementia paranoides" s — zdaniem Freuda
— uwarunkowane przez tre owych zepchnitych i stumionych

zespoów, (cfr. Psydjoanal. Bemerk. iiber Paranoia — Jafarb.
—

1911.). Niemniej wanym jest ów proces dla plonów wszelkiej

twórczej pracy czowieka-).

Dziwi si przeto naley, e mimo olbrzymie znaczenie tego

tumienia dla caego systemu, mimo jego decydujc rol (Jekels

— op. cit. 64.) nie znajdujemy albo adnych gbszych docieka

na ten temat, albo te spotykamy si z okreleniami tautologicz-

nemi.
Do ostatnich zaliczy np. naley „tumaczenie" O. P lis-

tera (Die psycbanal. Met/j- str. 54 ): „Eine Vorstelhmg ist dann

verdringt, wenn sie mit einer anderen oder mebreren anderen in

Widerstreit geriet und darutn gedrangt wurde"

.

A wic: „ ver-

drdngt " jest opisane przez gedrangt"

.

Metafizycznem jest tu-

maczenie Hitsch manna: (Freud's Neurosenlebre str. 84.) ja-

koby : „das Icb fiibit sicb durcb die Anspriicbe ubermad)tiger

SeKualtriebe bedrobt und erwebrt sicb ibrer durcb Verdrangung\

gdy pominwszy ju sam problematyczny fakt jakiego >>P lze
"

czuwania" szkody ze strony owego „ja“ zauway naley, e
w wiciu wypadkach (tych wanie, które prowadz do choroby)

raczej zaniechanie wypierania byoby dla tego „ja" ko-

rzystniejszem, e wic tumaczenie tego wypierania pod

ktem widzenia utylitarnej celowoci niekoniecznie jest wystai -

czajcem. Nie tumaczy te owego mechanizmu przyjta przez

autora assocyacya, polegajca na tern, e utworzone w modoci
lady pamiciowe rozmaitych (seksualnych) przey pocigaj
za sob te wanie zespoy, które maj by wyparte (...und die

nun mit assoziativer Bindung das an sicb reissen , worauf voin

Bewusstsein ber die abstossenden Krafte der Verdrdngung wir-

ken. str. 84.) gdy autor przesun tylko problemat „tumienia"

do wiadomoci nie mówic wcale na czem polega. Jeden

z autorów polskich Nunberg (Neurologia polska 1913. 1.) wie

wprawdzie na czem on polega, gdy mówi
: „Wanie takie od-

wrócenie afektów przy pewnych yczeniach stanowi istot wy-

') „Unter dem Begriff libido wiire die Summ aller Triebe und Stre-

bungen zu verstehen, die aus den verschiedenen grobsexuellen und psycho-

sexuellen Regungen und dere vergeistigten Umwandlungen entspringen".

(Hitschmann str. 14.).

-) Bardzo informujco wypowiadaj si w tym wzgldzie Dr. Rank
i Dr. Sachs w pracy: „Die Bedeutung der Psychoanalyse fiir die Geistes-

wissenschaften". Wiesbaden — Bergmann — 1913.
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pierania" (str. 4.) zapomina jednak, e do „zrozumienia" nie zbli-

ylimy si przez to wcale. Na czem bowiem polega w takim
razie: „istota odwracania afektów?!".

Stosunkowo najzrozumialsz definicy owego tumienia wy-
daje mi si nastpujca

:
„Jene Energie, dere Funktion es ist ,

das Bewnsstsein von der Invcision aus dem Unbewussten zu be-

scfyiitzen, nennen wir, je nacjdem sie aggressiv oder defensiv in

Erscjfeinung tritt, V e r d r d n g u n g oder W i der stand". (Rank
— Sacj>s : Die Bed. d. Psych/oan. & c. str. 2.). Zakada ona bo-
wiem — bliej nieokrelon — swoist energi umysu ludz-
kiego, która jest zdolna do wypierania pewnych niemiych zes-
poów i utrzymywania ich zdaa od wiadomego opracowywa-
nia mylowego. Jest jednak — w porównaniu z tumaczonymi
przez mechanizm tumienia faktami — za szczup, gdy nie

obejmuje np. „tumienia f izyo 1 og i cznego “
,
o którem Freud i jego

uczniowie czsto mówi.
Dla dokadnego zrozumienia caego mechaniz-

mu „tumienia" naley odróni dwie strony tego
procesu: fizyczn (wzgldnie fizyologiczn) oraz
psychiczn. Freudyci mówi czsto o obu tych
formach, nie odróniajc ich (nawet pojciowo) do

cile i wyranie od siebie. Spotyka si np. do czsto w pis-
mach z zakresu psychoanalizy wyraenia takie jak: „fizyologiczne
tumienie, wystpujce silniej u dziewczt ni chopców", przy-
czem omawia si w tyme samym toku myli proces psychiczny.
Ma ten proces wtedy miejsce, gdy dziecko mae (do lat 4), b-
dce wówczas w okresie „utajenia pciowego" stumia w sobie
drog organicznych zmian wszystkie budzce si w niem
popdy i wytwarza w sobie w ten sposób materya, który sta
si moe zaczynem ewentualnych dalszych, (w wypadkach cho-
loby nieudaych) stumie. Jest to tumienie organiczne take
wanym czynnikiem wspódziaajcym przy akcie psychicz-
nego tumienia, tworzcego si pod wpywem wychowania —
o którym poniej bdzie mowa. Jakkolwiek Freud nie okrela
dokadnie tego procesu fizyologicznego, a H i t s c h m a n n mówi
nawet wyranie, e: „ Das Wesen dieses Vorganges, we/c/jer etwa
ein

f
m
u

or9anEcben Fntwicklungssctmb entspriclji
,

ist noclj unge~
klirt" (op. cit. str. 40.) oraz, e „Gin Klarung der Beziebimgen
dieser organiscfyen Verdrangung zur psychologiscljen Verdrdngung
stefrt noch aus‘l

(str. 60.) — to zdaje si, e freudyci przypusz-
czaj, i wchodz tu w gr zaburzenia przemiany materyi orga-
nów seksualnych. (Hitschmann op. cit. 85.).

Warto rozpatrzy te przypadki, w których miaaby by czyn-
na owa dziaalno fizyologicznego tumienia. Nale tu

' w pierwszym rzdzie tzw. histeryczne konwersye, bdce
?
dalszym cigiem tumienia intenzywnych afektów a wyraajce
:. w nadmiernych cielesnych przejawach (np. tick’ach, ka-
/Vu itp.) oraz histeryczne a b u 1 i e, które wystpuj na or-

ganaeh, sucych równoczenie dwu (albo wicej) kompleksom

Tumienie

jako proces

fizyczny.



II

popdów a powstaj wtedy, gdy z powodu fizjologicznego za-

wieszenia (stumienia) jednego z objawów zniesione zostan
i wszystkie inne. 1 tak: wystpuj histeryczne zaburzenia

czynnoci jedzenia i trawienia oraz objawy ucisku w gardle i szyi

u tych wanie osób, które oddaway si w modoci czynnoci

cmotkania (Wonnesaugen. Lutsc/jen) a póniej z powodu stu-

mienia fizyologicznego teje wanie czynnoci postraday take

i inne czynnoci temu organowi waciwe. Zaburzenie czynnoci

chodzenia (abasia) oraz wypadki „obawy próni*' (agorafobia)

powstawaby miay z powodu stumienia motorycznych odruchów,

zwizanych z silniejszem zabarwieniem erogennem, (Freud : Drei

Abband/ungen zur Sexualtbeorie-Deuticke 1910 — str. 54. sqq.),

za „obawa czerwienienia si“ (erytbrofobia) ma mie swoje ró-

do w wielkiej pobudliwoci naczy wazomotorycznych. I ake
i inne objawy 1 k u, znane pod nazw nerwicy lkowej
(Angstneurose), ’) powstawaby miay na drodze procesu tumie-

nia fizyologicznego. Zauway naley, e Freud rozrónia dwa

rodzaju lku: a) lk jako afekt nor m a 1 n y, bdcy oddwi-
kiem naszego „ja“ na podniet zewntrzn, oraz b) lk jako

objaw neurotyczny. „Der erstere ist die Reaction auf eine

exogene, der letztere die Reaction auf die analoge endogene Er-

regung. Der Affekt ist ein rascb voriibergepender Zustand, die

Neurose ein cbroniscfer, weil die exogene Erregung wie ein ein-

maliger Stoss, die endogene wie eine konstant Kraft
^

wirkf •

(Freud: Klein. Scfriften der Neurosentbeorie — str. 81.). Utoz

te objawy neurotyczne lku maj mie wówczas miejsce, goy

nastpi zbytnie nagromadzenie energii somatycznej (pochodzenia

seksualnego) bez monoci „przeobraenia si ‘ teje eiieigu

w psychiczn . Tak bowiem, jak nasza „psyche *
i eaguje a e

ktem lku wtedy, gdy nie rnoe opanowa (w formie waciwej

i celowej reakcyi) objawów zewntrznych, t. zw. „niebezpieczestw

tak te i w nerwicy lkowej przejawia ona symbolicznie fakt:

niemonoci opanowania somatycznych pobudze, które uwaa-
na co naley pooy nacisk — jako pochodzce „z zewntrz . )

Skoro wic Freud wyraa si. e „der Mecbanismus der Angst-

neurose sei in der Ablenkung der somatiscben Sexualerregung

•

zu sucben (op. cit.) to ma on wanie na myli ów proces tu-

mienia fizycznego, tembardziej, e mówi wyianie. „dass die

A n g s t. die den Erscbeinungen der Neurose zugrunde hegt, ke i ne

psycbiscbe Ableitun g zulasst“. (op. cit.).

dzi
Angst!
lin, 2. Auf 1. 1912.).

, „ ......
») Rozrónianie tych dwu rodzai „lków** - przynajmniej wedle za-

sady Freuda — nie wydaje mi si susznem. Jeeli bowiein cech rónic
te

uw
(w
somatycznych
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organicznego'

Tumienie
jako

zjawisko

psychiczne.

Gdybymy mieli ow czynno „tumienia _. a
sprowadzi do znanych nam w psychologii tradycyjnej faktów —
to byby to, zdaniem mojem, wypadek tzw. arnnezyi e m o-
c y o n a 1 n e j, nastpujcej wtedy, gdy po przeyciu silnego wzru-
szenia nastpuje zapomnienie szeregu treci psychicznych. Sprawa
ta czy si z intoksykacyjn teory wzrusze czyli afek-
tów, wedle której wzruszenie moe si sta w warunkach sprzy-
jajcych czynnikiem chorobotwórczym dla ustroju, analogicznie
do innych takiche czynników, jak np.: zakaenia, zatrucia itp.

[ctr. artyku I
.
Jaroszyskiego: Rola wzrusze w patologii

(Gazeta lekarska; 1 9 1 3— str. 876 sqq.) oraz Dr. Cygielstreich:
0 wpywie wzrusze na choroby umysowe. (Referat na II. Zje-
dzie psych.)]. Amnezya taka pochodziby moga z .organ i cz-
n e g o zatrucia wyszych orodków korowych w mózgu, spo -

wodowanego nadmiarem wzruszenia. Objawiaoby si to po stronie
psychicznej w otamowaniu centru apercepcyjnego i — co za
tern idzie — w cakowitem lub czciowem usuniciu elementów
intellektualnych danego przeycia.

Jednakowo nawet po wyodrbnieniu owego
tumienia fizyologicznego pozostaj niejasnoci tego
procesu na same m ju tle psychiczne m, wy-
nikajce z okrelania rozmaitych przypadków tak
sam nazw. e Freud cigle si waha w wyborze,

czy to ma by czynno fizyologiczna czy psychiczna wtedy na-
wet, kiedy ma na myli: psychiczn, wynika jasno z takiego np.
zestawienia: Mówic o transpozycyi afektu tj. o tym fakcie,e pewne afekta „odrywaj si" od odpowiednich przedstawie
1 Pi zesuwaj si na inne, mówi ,dies ist in wenigen Worten die
psycQologiscbe Tjeorie der Zwangsvovstellungen “ a zaraz dalej :

„ ie eicgt ware es ricbtiger zu sagen : dies sind uberljaupt nicfrt
oigange psyd)isd)er Natur

.
psycfyi sciye Vorgdnge vielme)r...“ (KI.

ocljr. zur Neurosenlefrre). Jednakowo przewaa skonno
to lenni u psychicznego.

„ Diese ... sind die Wirkung der... Ver-
drangungsneigung, die wir dem Jd)“ zusd?reiben“ .

(KI. Sd?r.).
wynika zieszt stanowisko psychiczne z nastpujcego roz-
waania : Dziedzina niewiadomoci jest waciwie i jedynie psy-
clnczna. Inak tej dziedzinie prawdopodobnie czego w rodzaju
„sdzenia". Na miejscu tego dziaa w tej sferze mechanizm „tu -

mienia '). Podobnie rozumiej t czynno („Funktionsmodus “)
uczniowie Freuda np. Herbert S i 1 b e r e r, który jest zdania,
ze funkcya tumienia musi si odbywa w niewiadomoci tj.

s f ei ze psychicznej (wedle Freuda), gdy
: „ Wiirde die Funk -

tion, der Vorgang des Verdrangens, nid)t aucb der Helle des Be-
wusstseins entzogen

, so ware móglicberweise das Verdrdngen
selbst d/usoriscb

(P\)antasie und Mytbos. Jaljrb. 1910. str. 581.).

/ „An Stelle der Urteilsverwerfung findet nian im Unbewussten die
^«pwiigung‘ . Die Verdrangung kann wohl richtig ais die Zwischen-

r -,al
ISCtl

x
n "? ni Abwehrreflex und der Verurteilung beschrieben werden.

•_! i- > v\ rtz. str. 151 .).
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Trudno sobie jednak poradzi — jak zreszt wyej wspo-

mniaem — z dwuznacznoci okrele. Freud twierdzi bowiem,

e pewne zjawiska psychiczne ulegaj tumieniu — ale w roz-

maitych okresach ycia w sposób odmienny. Inaczej przedstawia

si to tumienie w okresie tzw. utajenia pciowego, kiedy ono

jest A) ewolucyjnem o charakterze biologiczno-teleologicznem, kiedy

si dokonywa na podstawie prawa predystynowanego — a ina-

czej przebiega w okresie póniejszym, kiedy jest poniekd po-

dobne do B) d o w o 1 n ego z a p o m i n a n i a tych przey, które

s zwizane z przykrem zabarwieniem uczuciowem ')•

A) W wypadku pierwszym ma to tumienie polega na

tem, e tkwice w podwiadomoci popdy, gównie natury pry-

mitywno-seksualnej (w najobszerniejszem tego sowa znaczeniu),

które si jako przejawia musz — przeistaczaj si w pewne

zapory “ psychiczne. Zapory te w formie: wstydliwoci, obrzy-

dzenia itp. z jednej strony przeszkadzaj dalszym wyado-

waniom owych elementów seksualnych, z drugiej za strony z a-

pocztkowuj tzw. „urozniolenia“ (Sublimierungen) tj. na-

stpujce w okresie póniejszym przeistaczania si popdów
ujemnych" na „dodatnie". Ma to np. wtedy miejsce, gdy „okru-

ciestwo" przetwarza si na „lito" : lub gdy „dza wiedzy"

staje si zastpstwem gniotcego dzieci pytania: „skd si

bior ludzie ?!“-)•
,

.... ^
Z góry podkreli naley, ze i to u wzniosie nie „>u~

b/imieruno " ma dwa róne znaczenia. Przeistaczanie si jednego

popdu (ujemnego) na popd inny (dodatni), dokonywujce si

drog bliej nam nieznan, jest w innem znaczeniu uwzmo-

leniem anieli akt wiadomego przetwarzania za po-

moc wyszych funkcyj psychicznych, o którym bdzie mowa

na str. 15. pod B) a). O ile wic okrela si przedstawione tu procesa

P Trudno jest uwzgldni wszystkie znaczenia, w jakich szkoa freu-

dowska stosuje ów proces „tumienia", tembardziej, e przypisujc mu wiele

znaczenia w najrozmaitszych gaziach uywa go na wielu miejscach w od-

miennych znaczeniach. Jeeli np. Rank i Sachs (Die Bed. d. Psycn. - sti.

33. suci.) zaznaczaj, e tworzenie si poda i mitów jest wyrazem „tu-

mienia" popdów pocztkowo perwersyjnych; a efektem „tumienia" mitów

s: bajki i legendy dziecice - to maj tu na myli metyle akt czynny tu-

mienia ile rticzej wyswabadzanie si tych ju (na drodze niezbadanej) stu-

mionych popdów. Nie jest wic tu tumienie — jak sdz — wyjanieniem,

lecz wanie kwesty.
. , . . .

a Kwesty t opracowuje wyczerpujco C.- O. Jung w artykule pt.

Ueber Konflikte der kindlichen Seele" (Jahrb. 1910. str. 33 — 58.), przyta-

czajc przykad czteroletniej dziewczynki, która nie mogc sobie da rady

z cicem jej „pytaniem" ubiera je, po stumieniu, w symboliczne szaty

lku" i rozpoczyna uwzniolanie tego przejawu w popd wiedzy, tem-

bardziej, e ,die Wurzel des Wissenschaftstriebes ist die Angst..." Przyj-

muje on u niej form ogldania atlasów i obrazów oiaz ksiek geologicznych.

Ponadto spotykamy uzalenianie pracy filozofa od ciekawoci dziecka

take u Szopenhauera w licie do Goethego: „Der Muth keine Frage auf

dem Herzen zu behalten ist es, der den Philosophen macht. Dieser muss

dem Oedipus des Sophokles gleichen, der Aufklarung iiber sein eigenes

schreckliches Schicksal suchend, rastlos weiter forscht". (cyt. u Ferencziego

w „Imago". I. 276).



mianem jakiego t u m i e n i a w znaczeniu aktu czynnego —
to jest to ogromna nieciso, spotykana niestety tak czsto na
gruncie terminologii psychoanalizy. Jest to raczej zwyke prze-
twarzanie mechaniczne pewnych hipotecznie przyjtych zja-
wisk psychicznych w formie popdów na inne zjawiska psychiczne,
które przyjmuj teraz na siebie rol elementów dynamicznych
i staj si „oporami" dla tych zjawisk, któreby si zjawi miay
czy mogy. Bleuler porusza w swoim artykule: „Die Psych-
analyse Freuds" kwesty, czy moe tu by mowa w ogóle o
przetwarzaniu. Idzie bowiem o to, e o ile istniej we mnie
rozmaite popdy (popd seksualny jest midzy nimi najsilniej-
szy) a ja — z jakichkolwiekbd powodów — „odwracam" si
od tego najsilniejszego popdu, to z natury rzeczy wystpuj
tamte inne, dotd przyguszone, jako wiadome na jaw, dajc
przytem pozór, jakoby byy przetworzeniem lub uwznioleniem
Stumionego. „ Dadurcl) wird allerdings aud) in einetn gewissen
Sinne die erotiscfye Bestrebung durcb eine andere „ ersetzt*

,
aber

es ist etwas anderes, ais wenn eine Kraft, die eigentlid) sexuell
ist in eine andere umgewandt wird

11

. (str. 700.). Dodaje jednak,
spowodowany uczynionemi dowiadczeniami, e przecie „eine
Kraft, ein Bifer, der sonst fur erotiscfe Bestrebungen vex'braud)t
wurde, sicb auf etwas andere geworfen babe a — co miaoby by
dowodem pewnej cigoci midzy zjawiskiem jednem (za-
nikem) a drugiem (powstaem). Przyjwszy, e a) dowiadczenia
Bleulera s trafne

; b) e nie ulegamy . bdowi :
„post boc —

ergo propter boc
u odrzuci musimy stanowczo proces jakiego-

kolwiek „uwzniolenia" — a zadowoli si faktem zwykego:
przeistoczenia. Co jest waciwym powodem, dla
którego owe popdy tkwice w niewiadomoci przeinaczaj si,
o ile zostaj uwiadamiane, — tego szkoa Freuda nie wywie-
tla. Nie jest bowiem wytumaczeniem tego faktu twierdze-
nie, jakoby to nastpowao na zasadzie odwrócenia afektu,
tym stanom towarzyszcego, a polegajcego na tern, e to, co
pierwej poczone byo z uczuciem przyjenmem po stumieniu
staje si wstrtnem lub choby tylko nieprzyjemnem l

). Pomi-
nwszy bowiem fakt, e gdyby nawet popdy te, jako tkwice
w niewiadomoci, miay zmienia swoj barw uczuciow na
jako przeciwn to mybymyotej zmianie adnej wiado-
moci mie nie mogli — pozostaje zawsze kwestya niewyja-
niona: dlaczego si te afekta maj odwraca; jakim jest po-
wód tej pizemiany czy to w sferze psychicznej czy te fizyolo-
gicznej.

Nieciso wyraenia „tumienia" na oznaczenie owego pro-
cesu „przetwarzania" wyjani si da — mojem zdaniem — w ten
sposób, e pomieszano tu dwa znaczenia sowa „tumienie". Raz
oznaczaby to sowo mogo funkcy psychiczn czynn przy
genezie pewnego zjawiska, a wic wyraaoby sposób

0 Freud: Traumdeutung str. 375. — Rank — Sachs (op. cit.) str. 33.
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powstawania pewnego zjawiska
;
drugi raz wskazuje ono na

rozwin si mogcy opór jako efekt, tkwicy potencyalnie

w jednem zjawisku w przeciwstawieniu do zjawiska drugiego.

Innemi sowy: wyraenie to dotyczy raz czynnoci drugi raz

wytworu, [cfr. praca Twardowskiego].

Przeniesiono wic drugie znaczenie sowa „stumienie" przy

równoczesnem zaoeniu, e owe przeistoczone ju popdy mog
si jako tumice elementy przeciwstawia elementom innym —
na sam, genez tyche stanów psychicznych, na ich przebieg

funkcyonalny.

Zaznaczam przytem fakt, e sama istota tego opoiu zjawisk

psychicznych jest rzecz bardzo niejasn a wyraenie „uwznio-

lenia“ (Sublimierung) w zastosowaniu do przemiany zjawisk

psychicznych wprost niedopuszczalne. Wszake porównanie, e
jedno zjawisko psychiczne jest od drugiego wzniolejszem za-

kada istnienie oceniajcego umysu i jakiej skali porównawczej.

Mog one wprawdzie by dla nas jako podmiotów wzniolejsze

lub nisze — nie s jednak takiemi dla siebie jako zjawisk psy-

chicznych.
,

.

B) Ale i to tumienie w formie czynnej (w pierwszem zna-

czeniu tego wyrazu) bywa u Freuda równie uywanem. Przypo-

mina ono poniekd znan nam funkcy zapominania
_

dowolnego,

ju to na zasadzie wyrazistoci strony intellektualnej nieobojt-

nych przey, ju te na zasadzie przyjemnoci lub przykroci,

pyncej z poczenia pewnej treci psychicznej w caokszta

naszego przeycia. Poniewa znamy dwie drogi tego zapomi

nania a pojcie „tumienia", w myl wywodów Freuda, jednemu

tylko rodzajowi zapominania odpowiadaby mogo (mimo czsto

napotykan dwuznaczno i pomieszanie poj) j)izeto lozpa i
my owe dwa sposoby.

a) Moemy stara si jakie zjawisko psychiczne odintellek-

tualizowa, uwolni jego stron przedstawieniow od wyrazistoci,

wprowadzajc j w szereg innych (obojtnych lub odmiennie

uczuciowo zabarwionych) skojarze i wczajc zapomnie si

majc tre w caoksztat naszej utworzonej ju osobowoci

intellektualnej. W tym wzgldzie zgodzi si naley z E. Abra-

mowskim, który stwierdza, e trudno tutaj okreli, jak rol

w tern dziaaniu, znanem nam przecie z naszych przey oso-

bistych, odgrywa powoywany czsto do pomocy czynnik aktywny

„woli", gdy z jednej strony pojcie to zawsze jeszcze posiada

w sobie pewne metafizyczne wasnoci jakiej siy
;

z drugiej

za strony introspekcya tyle nam tutaj tylko powiedzie moe,

e albo wiadomo bierze w tein dziaaniu udzia bardzo

may albo te p a m i nasza nie moe przechowa dokadnie

owego procesu. Bardzo obrazowo przedstawia ten „wampiryzm

mózgu" Abramowski w „Przedmiotowem mierzeniu siy woli

(Przegl. fil. Rok 1911.) nazywajc take ów proces nie do móe
szczliwie sposobem „umysowania“ zjawisk wzruszeniowo nie-

obojtnych. Otó ten proces jest przeciwiestwem czynno
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tumienia w znaczeniu Freuda. Poniewa my tu cile rzecz bio-
rc nie zapominamy lecz tre rozprowadzamy psychicznie,
wic te akt ten jest waciwie odczynnikiem, który znosi te

stany, jakie powstay jako w y n i k owego aktu tumienia. F r e u d
te nazywa ten akt potpieniem, dokonanem za pomoc wybo-
rowych rodków (Psychoan. str. 69.) albote uwznioleniem, skie-
rowanem na jaki cel wyszy (op. cit. str. 23. str. 70.). Ile razy
wic jest mowa o tumieniu na oznaczenie tego r o d z aj u czyn-
noci to jest to oczywista sprzeczno z wywodami Freuda.

Niech mi tu bdzie wolno zaraz zaznaczy, e kwestye z t
spraw zwizane nie s specyaln jak nowoci psychologii
Freuda, znamy je bowiem ju oddawna i mamy na nie dowody
w pewnych typach intellektualistów, którzy stali si nawet bo-
haterami w powieciach literatury nowoytnej. Take i proceder
leczniczy z tym przebiegiem zwizany jest waciwie znan
w patologii psychoterapi wyszego rzdu, polegajc na w-
czaniu wyszych wadz umysowych (por. poligon Grasseta)
a stosowan przez perswazy D e

j
e r i n e’ a, djalektyk D u b o i s’ a

oraz przeobraenia skojarzeniowe P. Jan eta.
b) Drugim sposobem zapominania dowolnego jest gwa-

towne wyparcie treci przeycia tak pod wzgldem jego strony
intellektualnej jak i wzruszeniowej, poczone zazwyczaj z gwa-
town reakcy emocyonaln. Na jakich zjawiskach czy mecha-
nizmach psychicznych to wypieranie polega, tego Freud znowu
dokadnie nie mówi, jest to jednak ta wanie czynno, któr
naley rozumie przez „wyp ieranie

1
* lub „tumienie” freudowskie.

Jest to tern pewniejsze, e Freud w jednej maej rozprawce pt.:

„Zapominanie imion wasnych”. (Psychopat. yc. codz.) wyra-
nie powiada o treci zapomnianej: „chciaem co zapomnie,
stumiem co“ (str. 6.); a na str. 13: „zdarza si zapominanie,
umotywowane stumieniem" ').

Nie mog pomin faktu, e i w tej maej rozprawce wi-
doczn jest wyranie dwuznaczno wzgldnie pomijanie pro-
blematu tumienia. Chodzi tam mianowicie o wytumaczenie me-
chanizmu „stumionego” czyli „zapomnianego” nazwiska Sig no-r lii przez jego kojarzeniowy zwizek z „wypartym" poprzednio
biegiem myli. Dotyczy on sów i zwrotów

: „ Hercegowina, Herr
(Signor), itp. ”, które wykazyway przy analizie pewien zwizek
z danem nazwiskiem. Tumaczc jednak zapomnienie jednej nazwy
stumieniem caego splotu myli, zapomina Freud, e zwizek
jednego z drugiem moe by wprawdzie ciekawy, ale nasze py-

0 Do czynnoci tumienia sprowadza Freud np. amnezy dziecic,
polegajc na tern, e ludzie zapominaj wszystkie niemal przeycia natury
prymitywno-seksualnej, doznawane w okresie dziecistwa, a wic w czasie,
gdy pami jest najlepsz. Podobne zdanie o tumieniu ma np. Bleuler:
„Eine ganz besondere Art von Unbewusstwerden ist die Verdrangung. Wir
beobachten oft an uns und anderen, dass Dinge, die uns zu clenken schmerz-

;,.V- voll sind, dauernd oder voriibergehend von unserem Ich ausgeschlossen
werden..." Zeit. ftir. ang. Psych. 1912 . str. 298 .
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tanie dotyczy wanie tej kwestyi na czeni polega owo tu
mienie tego splotu myli?!

Tumienie to przyjmuje Freud zreszt hipotetycznie-
wychodzc z zaoenia oporu psychicznego, który si czsto

daje zauway jako tre psychiczna.

Monaby si tu domyla nastpujcego toku myli: Po-

niewa „opór", jako moliwo przeciwdziaania, mieci w so-

bie musi pewn ilo energii potencyalnej, powstaej z równo-

czesnego zaniku energii kinetycznej — musi przeto wzi kto

na siebie obowizek posiadania a take i tracenia (póniej) tej

energii. Nadaje si do tego do dobrze czynno „tumienia

(cilej mówic efekt tej czynnoci), zaczerpnita z zakiesu zja-

wisk fizycznych, które s zwizane z energi i ruchem.

Pomijajc fakt, e wprowadzanie tak pojtej eneigii do za-

kresu zjawisk psychicznych jest hylozoizmem ')
zwióci naley

uwag na nastpujce fakta:
. .

1°. Wprowadzenie pojcia „tumienia" w scisem i konse-

kwentnem, w myl wywodów Freuda, znaczeniu — jako czynnoci

nie danej nam introspekcy — jest procesem pi yj y 111

hipotetyczni e, który zosta wydedukowanym z pojcia op oi u,

z faktu, popartego wprawdzie dowiadczeniem 2
), u Freuda jednak

rozmaicie okrelanego. Przyjcie owego piocesu aktywnego czyn

iloci tumienia jest wyrazem potrzeby i dnoci naszego urny

su do rozpatrywania przebiegu zdarze pod ktem widzenia

.

przy czy nowoci; stwarza bowiem zwizek midzy
d w o m a stanami psychicznymi: aktualnym i zanikym.

2°. Przyjawszy nawet wypadek, e funkcya takiego wypie-

rania rzeczywicie istnieje — podkreli naley okolicz-

no, e wszelkie próby opisania tego zjawiska musz pozosta

bezowocnemi, albowiem czynno ta dokonywacby si miara

zawsze poza wiadomoci. Dowodzi tego np. tak
,

iz

identyczne z t czynnoci tumienia: zapominanie gwa-
towne dokonywa si przy wyczeniu wiadomoci np. w nar-

kozie

3°. Nie jest wreszcie wykluczon ta moliwo, e rola

i znaczenie zjawisk psychicznych przy tego rodzaju

procesach s w o g ó 1 e m i n i m a 1 n e. Moliwem jest bowiem,

e wchodzimy tu w zakres dziaania si fizyologicznych podob-

nie jak przy amnezyi emocyonalnej — zwaszcza, i wchodz tu

w rachub elementa wzruszeniowe. W tym wypadku problemat

tumienia sprowadzaby si jedynie do czynnoci fizyologicznej

i rozpatrywany by powinien cznie z zagadnieniem afektu.

i) Cfr uwagi W. M. Kozowskiego: „wiadomo i energia". Przegl’

fil. 1900. str. 51. sqq.

-) W dowiadczeniach laboratoryjnych nad pamici spotykamy si

z przejawami dwu rodzai oporów: pozytywnym i negatywnym. Ten ostatni,

polegajcy na tern, e si odrzuca podstawienie, zbliajce si do prawdy;

a ju najbardziej stanowczo - rzecz prawdziw, byby oporem w znacze-

niu Freuda.
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Wnioski. Dla uatwienia oryentacyi w rozmaitych okre-
leniach i znaczeniach problematu tumienia u Freuda
suy podana poniej tablica schematyczna.

TUMIENIE:
I. FIZYOLOGICZNE. II. PSYCHICZNE.

A) tumienie waciwe
freudowskie, tzw.
wyparcie (Verdran-
gung); znane psy-
chologii jako dowob
ne zapominanie
nage

(a)

B) tum. niewaciwe
(Hemtnung).

Proponuj na nie
nazw: przetwarza-
nia. U Freuda mie-
wa ono nazw

:

uwzniolenia
(Sublimierung)

i przetw. refleksyjne tzw.
odintelektualizowanie.

Znane w psych, jako dow.
zapom. powolne

(b)

Zapominanie
w ogólnoci.

B,) przetwarza-
nie mecha-

niczne.

i

Wnioski, do jakich dochodz s nastpujce: Tumienie
ma dwa znaczenia: I. fizjologiczne (zwizane z zagadnieniem
afektu); II. psychiczne, równie w dwu odmiennych (cho u Freuda
nie odrónianych) znaczeniach. Inaczej bowiem przedstawia si
ono, gdy jest podobnem do: A) zapominania dowolnego a) typu
nagego; a inaczej, gdy okrelane jest nazw: B) uwzniolenia
(Sublimierung), co jest równowanem albo b) zapominaniu po-
wolnemu (odintelektualizowaniu), albo B,) przetwarzaniu mecha-
nicznemu. Nie mona si zgodzi na twierdzenie psychoan., ja-
koby proces tumienia tumaczy wszystkie zjawiska — gdy
wiele z nich, bdc tylko p r z e t w o r z o n e m i przy równoczes-
nem odwróceniu afektu, s i nadal pod wzgldem swej ge-



nezy problematycznemi. Niewtpliwie istniejce przykady

tumienia pewnych przejawów psychicznych (nastpujce pod

wpywem wychowania, wpywu otoczenia, wasnych wysików

itp.) dayby si sprowadzi do dowolnego zapominania
typu nagego. Wtedy jednak przyjmowanie mechanizmu psy-

chicznego — w znaczeniu czynnego aktu — jest albo postula-

tem raczej epistemologicznym ni psychologicznym, albote wpiost

niecisem okreleniem tych faktów, które si odbywaj nie na

gruncie psychicznym lecz raczej na terenie fizyologicznym, zwi-

zanym z genez afektów i amnezy emocyonaln.
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